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@efriazy 

 به نام خدا

                                                      پایه: ششم                                            گیری      اندازه  عنوان درس:                                                             ریاضی درس:

                 تبدیل واحدمفهوم: 

    96/ 11/  15تاریخ:                                                                                                                                                         نام دانش آموز:
 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. -1

 الف
 دسی متر چند میلی متر است؟ 25

 ص
 متر چند متر است؟سانتی 5/2

 ب
 چند متر مربع است؟ مربعمتری سانت 5/4

1  ض

2 
 کیلومتر چند میلی متر است؟ 4 

 مربع است؟ دکامترهکتار چند  2 ط است؟متر متر چند میلی 6 پ

 متر است؟متر چند میلیسانتی 5/3 ظ هر کیلو متر مربع چند هکتار است؟ ت

 متر چند متر است؟میلی 1200 ع هکتار چند متر مربع است؟ 75/0 ث

 متر مربع است؟متر مربع چند سانتی 25/22 غ متر مربع است؟متر مربع چند سانتی 45 ج

 چ
 متر است؟متر چند میلیدکا  5/13

 ف
 متر مربع چند متر است؟سانتی 14

 متر چند سانتی متر است؟ 5/1 ق است؟ هکتومترمتر چند  973 ح

 متر است؟ هکتومتر چند دسی 130 ک متر مربع است؟متر مربع چند میلیسانتی 147 خ

 هکتار چند متر مربع است؟ 5/2 گ متر چند کیلومتر است؟ 160 د

 کیلومتر مربع چند هکتار است؟ 40 ل متر است؟دکادسی متر چند  6/1 ذ

 متر مربع چند دسی متر مربع است؟ 2/36 م متر مربع چند دسی متر مربع است؟سانتی 5/13 ر

 ز
 متر چند سانتی متر است؟میلی 56

 ن
 میلی متر چند کیلومتر است؟ 17800

 متر مربع چند هکتار است؟ 28200000 و متر است؟متر چند سانتی کیلو 2/17 ژ

 س
 دسی متر چند میلی متر مربع است؟ 5/7

 هـ
 متر مربع است؟متر مربع چند سانتیدسی 5/4900

 ش
 هکتار چند کیلومتر مربع است؟22

 ی
 هکتومتر مربع چند هکتار است؟ 2/25
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 گیری مناسب بنویسید.های زیر وسیله اندازهگیری هر یک از فاصلهبرای اندازه -2

 الف( طول فرش:                                                        ث( طول زمین فوتبال: 

 ی بین بارسلون و مادرید:ب( طول چنگال:                                                       ج( فاصله

 چ( ارتفاع کوه دماوند:      پ( دور کمر:                                                      

 ت( ضخامت نوک مداد: 

 

 های زیر بنویس.واحد مناسب را برای اندازه -3

 الف( ارتفاع یک ساختمان:                                           ب( ارتفاع یک اتاق: 

 ی بوشهر تا بندر عباس: پ( عرض کتاب فارسی:                                               ت( فاصله

 کن:ث( ضحامت سوزن خیاطی:                                           طول پاک

 

 های داده شده یک مورد مناسب مثال بزنید.برای اندازه -4

 متر مربع:  12متر :                                                       ت(  300الف( 

 ثانیه: 5/9ث(                                                     دقیقه:      90ب( 

 کیلوگرم: 5/563درجه:                                                          ج(  37پ( 


